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Stichting Matthijs officieel opgericht op 25 september 2003 heeft haar eerste mijlpaal bereikt.  
We willen even terugblikken op dit eerste jaar. 
 
De eerste geld inzamelingsactie door  oud medestudenten van Matthijs georganiseerd tijdens de HOI 
week (introductie eerste jaars studenten) 
Saxion Hogeschool Enschede op 27 augustus2003. 
 
De marathon vn Chicago op 12 oktober 2003 
Dokter Marco de Groot hematoloog  MST Enschede en mede behandelaar van Matthijs heeft hier aan 
deelgenomen en wist via sponsoring 
ruim 15000 euro binnen te halen. 
 
Ook Marcel Vlutters werkzaam op Longfunctie MST liep op dezelfde dag de marathon van Eindhoven 
en heeft via sponsoring een bedrag 
van 927,50 euro ingezameld. 
 
25 oktober 2003 
Heel ontroerend en ook hartverwarmend. Leukemiepatient Iepie Strampel verliest eveneens de strijd 
tegen deze vreselijke ziekte. 
Zij had haar ”omgeving” te kennen gegeven tijdens haar afscheid een donatie te vragen voor 
Stichting Matthijs. 
Een geweldig bedrag van 1002 euro.  Dank je wel familie Strampel.  
 
Eindejaarsactie. 
Henk Abbink dir. van Abbink Vriezenveen Groep BV heeft de kerst attenties afgeschaft en zoekt 
jaarlijks een goed doel. 
In 2003 viel zijn keus op Stichting Matthijs en mochten wij 2000 euro in ontvangst nemen. 
 
Personeel en medewerkers van Saxion Hogeschool Enschede heeft ook een deel van hun kerstgift bij 
gedragen aan Stichting Matthijs. 
 
Dansschool Reiners uit Goor heeft een Nieuwjaars Dansmarathon georganiseerd,dit heeft 4408, 21 
euro opgebracht.  
4 januari 2004   
 
RK  Simon en Judas Kerk. Themakoor Ootmarsum. 
zondag 1 februari 2004. 
In een dienst die geheel in het teken van “Matthijs” stond is een cheque overhandigd (bijdrage van 
het Themakoor vanwege hun 25 jarig jubileum) 
Ook is er tijdens deze dienst nog een extra collecte gehouden voor Stichting Matthijs.  
 
 

“Als ik straks klaar ben met mijn ziekte, ga ik geld inzamelen voor het  
ziekenhuis” Leukemiepatient Matthijs Kienhuis uit Geesteren heeft de strijd 
tegen deze ziekte helaas verloren. Maar de  Stichting Matthijs  wil dat  
“Matthijs” zijn wens alsnog in vervulling kan gaan.  
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In april 2004  Schoolfeest Het Noordik Vriezenveen georganiseerd door Nathalie en Chantal. 
met een mooie bijdrage van 250 euro voor Stichting Matthijs 
 
De Basisscholen Kadoes uit Albergen en de school ’n Esch uit Tilligte hebben de kinderen van  Groep 
4  hun Eerste H Communie gedaan. 
Bij de communie komt het thema Delen voor en zo hebben deze kinderen een mooi bedrag gespaard 
voor het goede doel van Stichting Matthijs. 
 
Fancy Fair Neede  12 juni 2004  
Ook een deel van de opbrengst is geschonken aan Stichting Matthijs  
 
juni 2004   EK Poule Saxion Hogeschool Enschede mooi bedrag van  500 euro voor Stichting Matthijs  
 
En dan natuurlijk het Benefietconcert bij Dancing Bruins Saasveld. 14 juli 2004  
The Benefit Music Event 2004  heeft mede door de inzet van zoveel lieve mensen  “die geheel 
belangeloos hebben meegewerkt”  
dit evenement mogelijk te maken een ongelofelijk bedrag opgebracht!!!  
Nogmaals een ieder BEDANKT  die zijn of haar steentje heeft bijgedragen in welke vorm dan ook. 
In het bijzonder nog een woord van DANK aan de familie Bruins die hun gehele accomodatie 
beschikbaar hebben gesteld en heel speciaal wil ik Monique noemen die de studenten zo goed als 
mogelijk heeft begeleid voor deze toch wel zeer speciale avond!! Monique bedankt. 
  
PS  Ik hoop op een vervolg :  The Benefit Music Event 2005   
 
Dan waren er ook nog de extra collectes bij  
Dancing Bruins Saasveld 
De Luttermolen Lutte 
Discopietenfestival Hengelo 
NK Fietscross 2004 Hengelo  
 
En dan natuurlijk dank aan alle mensen, bedrijven, sponsoren en donateurs die in de vorm van een 
donatie hebben bijgedragen aan de realisering 
van het doel van de Stichting Matthijs of op een andere manier steunen. Hartelijk dank hiervoor. 
 
28 augustus 2004  
Huwelijk Cees & Wigarda Strampel. Ook nu een collecte gehouden voor Stichting Matthijs   
305,21 euro. Dankjewel Cees & Wigarda  
 
  Momenteel zijn wij druk bezig om aan alle wensen van het Medisch Spectrum Twente  ziekenhuis 
uit Enschede te voldoen.  
De maand juli was voor Stichting Matthijs een gedenkwaardige maand. 
 Op 6 juli 2004 zijn de eerste Laptops met webcam en de gehele internet verbinding reeds 
aangeboden ( 6 stuks) 
Eveneens 6 Relax stoelen een Vrieskast en magnetronoven. 
Verder zijn we bezig om te onderzoeken welke 4 Home trainers en Loopbanden evt. geschikt zijn. 
Ook zijn er voor de kamers sfeer verlichting, magneet borden en foto wissellijsten aangeschaft. Men 
wil ook nog graag een radio met cd speler op de kamers. 
Verder zijn er een dertigtal dvd’s gekocht die op de laptop kunnen worden gebruikt. 
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Inmiddels zijn er ook aanvragen gekomen van het AMC uit Amsterdam voor kleine koelkastjes op de 
isolatie kamers. 
Ook het LUMC uit Leiden heeft een verzoek ingediend of zij ook een wensenlijst in mogen sturen. 
 
Dus lieve mensen, we zijn er nog lang niet want “Stichting Matthijs” wil graag in de toekomst  (alle 
Ziekenhuizen met een afdeling Hematologie)  
dus de isolatiekamers waar zieke mensen met Leukemie (bloedkanker dus)  een aantal weken 
moeten door brengen in verband met gevaarlijke infecties, 
het gedwongen verblijf enigszins te veraangenamen. 
Vaak werd mij het afgelopen jaar de vraag gesteld, waarom ziekenhuizen zelf niet iets meer kunnen 
doen voor deze isolatiekamers? 
Nou ik kan u echt meedelen (zelf ondervonden tijdens het verblijf van Matthijs) het ziekenhuis 
personeel er echt alles aan doet om het deze zwaar zieke patienten zoveel mogelijk naar de zin te 
maken, maar de krappe budgetten in de zorg staan de aanschaf van dergelijke extra’s niet toe. 
 
Er zijn 5 ziekenhuizen waar Leukemie patienten worden behandeld. n.l. Enschede, Zwolle  
Amersfoort, Nieuwegein en Den Haag. 
En de 9 academische ziekenhuizen Groningen, Utrecht, 2x Amsterdam, Leiden, Nijmegen  
2x Rotterdam en Maastricht. 
   
Ook in het tweede jaar van ons bestaan hopen we op uw respons. 
 
Het rekeningnummer van Stichting Matthijs is :  13 21 04 474  
 
ps   Matthijs zal trots op jullie zijn!!! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Suzan Kienhuis (moeder van Matthijs)   
 
Reactie per email  info@stichtingmatthijs.nl 
 
 
 
 
 
 


